
 

Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 13 november 2022 

2e zondag van de voleinding / 9e zondag van de herfst 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel tijdens het orgelspel zijn er digitale mededelingen 

   

Welkom  
 

Aansteken van de kaarsen waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 
 

Stilte en bemoediging 

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 

ALLEN  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 

Lied van de zondag  psalm 116: 1, 2, 4 en 8  
 

Kyriëgebed     
 

Glorialied   305: 1, 2 en 3  
 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 

Groet 
 

Gebed van de zondag  
 

1e Lezing 2 Korintiërs 5: 1-6 (parafrase a.d.h.v. de Bijbel in gewone taal) 
 
1 Wij wonen in ons lichaam als in een tent. Wij weten, als ons lichaam wordt afgebroken door de dood, dan krijgen 

we van God in de hemel een woning, een eeuwig huis, een soort lichaam dat geen mensenwerk is. 2 Zolang we ons 

aardse lichaam hebben, leven we zuchtend, en verlangen naar ons hemels lichaam. Het liefst zouden we dit hemelse 

lichaam over het oude aantrekken zoals je met kleding doet. Zonder dat je hoeft te sterven. 3 We zijn er echter zeker 

van dat God ons niet in de dood zal achterlaten, ook al sterven we. 4 Zolang we in onze aardse tent wonen, zuchten 

we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over 

wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5 God heeft ons klaargemaakt voor dat 

moment. En als bewijs daarvan heeft hij ons nu al de heilige Geest gegeven. 6 Dus blijven wij altijd vol goede 

moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we nog ver van de Heer wonen.  
 

Lied 753: 1, 4, 5 en 6 
 

2e Lezing Lucas 20: 27-40 (NBV21) 
 
27 Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: 28 ‘Meester, 

Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man kinderloos sterft, moet zijn broer met de 

weduwe trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. 29 Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, 

maar stierf kinderloos; 30 daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 31 en vervolgens de derde, en toen de 

andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. 32 Ten slotte stierf ook de vrouw. 33 Wiens 

vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 34 Jezus zei tegen hen: 

‘De kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkt, 35 maar wie waardig bevonden is deel te krijgen 

aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 36 Zij kunnen 

ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de 

opstanding. 37 Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in het verhaal over de 

doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. 38 Hij 

is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.’ 39 Enkele schriftgeleerden zeiden: 

‘Meester, wat U zegt is juist.’ 40 En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. 
 

Acclamatie 
 
 

Lied 648  

 

Verkondiging 

 



Lied 747: 1, 5, 7 en 8 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Diaconale mededelingen 
 

Nodiging 
 

orgelspel tijdens de digitale collecte de kinderen komen terug uit de kinderkerk – moment met de kinderen 
 

Gebeden dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 

Beurtspraak 

v: De Heer zal bij u zijn. v: Verhef uw harten. v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

a: De Heer zal u bewaren. a: Wij zijn met ons hart bij de Heer. a: Het past ons de Heer te danken. 
 

Dankzegging en lofgebed uitmondend in lied 404 E 
 

Instellingswoorden 

v: […] in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij het brood en zegende het: lied 229: vers 1 

v: Hij brak het, deelde het rond en zei: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u. 

 Doe dit tot mijn gedachtenis.’ 

 

v: Na de maaltijd nam Hij de beker, sprak de dankzegging daarover uit: lied 229: vers 2 

v: Hij gaf die rond en zei: ‘Neem deze en drinkt allen hieruit. Deze beker is het 

 nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo vaak ge die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
 

Acclamatie 407 B 
 

Onze Vader 
 

Vredegroet 

v: De vrede van de Heer zij altijd met u. a: En met uw geest. v: Wens elkaar de vrede. 
 

Gemeenschap van brood en wijn muziek tijdens de communie 
 

Gebed na de maaltijd 
 

Slotzang psalm 23: 1, 2 en 3 
 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 
 

Orgelspel 
 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

koster(s) en commissie van ontvangst: vrijwilligers uit de gemeente 

voorganger: ds. B. Heubeck 

ouderling van dienst: Peter Baan; diaken van dienst: Wim Plantenga 
 
Technische realisering van de uitzending op internet: 

beeld en geluid door leden van het beamteam; webmaster: Peter Baan  

 

Collecten voor zondag 13 november – zaterdag 19 november 

    • 1e collecte: Kerk in Actie – Zending: Golfstaten, de kracht van Bijbelverhalen 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Stichting Exodus, hulp na detentie. 

 

Meer informatie over de Kerk in Actie collecte van de zondag vindt u op 

www.kerkinactie.nl/collecterooster. 

 

U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app Givt.     

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 

NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden  

o.v.v. ’13 november, De Verbinding’. 
 
 

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  

Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden 

http://www.kerkinactie.nl/collecterooster

